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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vem inleder – CSC inleder med att presentera det danska projektet som varit på agendan tidigare. I år är det ett projekt i Stockholm som baseras på några av samme komponenter – och erfarneheterVilka är viVad vill vi uppnå och förmedla – patientens väg i systemet, understött av en federerad helhetslösning.Sedan pratar Eva Vilket budskap vill vi förmedla?Visa vad CSC gör, erfarenheterVad vill åhörarna veta och vad kan de ha nytta av?Vad är det som sker inom H&SLiknande i Danmark som nu också införs i SLL. MålVara så konkret som möjligt – vilka exempel kan vi ge?D3 Systemexempel 7/10 11.00-12.30 Pratar som nummer 2 av 4. 17 min + 5 min för frågorDenne session har samlet oplæg om en række kommercielle strategiske og operationelle e-sundhedsprojekter. Vi ser på strategiske præhospitalsløsninger i StockholmProjektets syfte är att stödja patientens process från larm till mottagande enhet genom att ge verksamheterna verktyg att dokumentera dynamiska förlopp och åtgärder i realtid samt stödja den prehospitala processen. 



Baggrund 
 Udbud af PPJ i Danmark  

• Præhospital journal (fase 3 af 3) 

• 5,5 mill. indbyggere 

• Udbudsprocessen: marts 2012 – januar 2013 

• Leverandør: CSC med Judex amPHI journal 

 Udbud af Framtidiga Prähospital Plattform i SLL 
• Præhospital journal + melding/navigation + monitor 

• Udbudsprocessen: maj 2012 – februar 2014 

• 2,2 mill. Indbyggere 

• Leverandør: CSC med Judex amPHI journal og SAAB SAFE 
melding/navigationssystem 
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Syftet 
med 

FRAPP 

Följa patientens 
vårdprocess –  
från larm till 
mottagande 
enhet 

Dirigera patienten 
till rätt vårdform 
redan i 
prehospitalt skede 

Öka patientsäkerheten - 
nödvändig patient-
information kan inhämtas 
samlat och i realtid under 
omhändertagandet  

Ärendehantering, 
vitalparametrar, 
journalinformation 
EKG mm från varje 
patientärende lagras 
i en samlad server  

Göra statistik 
för uppföljning 
tillgänglig 
i SLLs IT-
infrastruktur 

3 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Följa patientens vårdprocess Att på ett effektivt och säkert sätt följa patientens vårdprocess från larm till mottagande enhet och överlämnande till nästa vårdgivareMottagande enhet ser via en skärm vilka ambulanser som är på väg in och med säker inloggning går det att ta del av mer detaljerad patientinformationDirigera patienten till rätt vårdform redan i prehospitalt skede Effektivisera möjligheten att dirigera patienten till rätt vårdform redan i prehospitalt skede.Öka patientsäkerhetenSäkerställa att nödvändig information om patienten kan inhämtas direkt under omhändertagandet i ambulansen och därmed öka patientsäkerhetenPatientens information samlad och i realtid Patientens information samlad och i realtid med möjlighet att komma åt checklistor och beslutstöd för att få vägledning.Patienter ska kunna bedömas och behandlas på plats i de fall ambulanstransport inte bedöms nödvändig. Ärendehantering, vitalparametrar, journalinformation, EKG  m m från varje patientärende lagras i en samlad FRAPP-serverFörbättrad verksamhetsuppföljning & Effektivare ärendehantering



Upphandling med konkurrenspräglad 
dialog 
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 Lösning fanns inte på marknaden 

 Komplicerad kravställning med komplexa 
tekniska, finansiella och rättsliga krav  

 SLL ville få in olika lösningsförslag 

 Möjlighet att vara kreativ och flexibel samt 
vid behov justera kraven i samband med 
dialog 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
EvaVi vill ha en helhetsleverantör för Ekg, monitorering, journal, fordonsdator med kart- och navigationsstöd + Sökte en hållbar lösning över tidhållbarhet och helhetssyn viktiga honnörsordIntegrationsdelen/teknisk plattformNär får man använda upphandlingsformen:Särskilt komplicerade kontraktNär det inte går att definiera prestanda/funktionskrav eller hur målet ska uppnås men det kan också vara vilken finansieringsform eller i vilken rättslig form en verksamhet ska bedrivas t.ex. OPS (Offentlig och privat samverkan)Syftet med dialogen är att identifiera hur ”myndighetens behov bäst kan tillgodosesVad får man diskutera? - ALLT som har med kontraktet att göra för att nå fram till en eller flera lösningar som uppfyller myndighetens behov och krav
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 Omfattande förfrågningsunderlag 
• Leveransavtal 
• Support & underhållsavtal 
• Kravspecifikation 
• Instruktion inför demonstration 
• Ca 25 bilagor 

 Utvärdering av anbud utifrån 8 rangordnade 
tilldelningskriterier och 4 bedömningsnivåer 
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6. Lämna 
anbud 

7. Anbuds-
prövning/ 

Utvärdering 

8. Kontrakts 
tilldelning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tilldelningskriterier:Helhetsansvaret för efterfrågad funktion. Möjlighet till vidareutveckling och hållbarhet över tid.  Migrera till nya plattformar på ett strukturerat och driftsäkert sätt. Lösningens prestanda och tillgänglighet utifrån behoven och SLL:s infrastruktur.Användarvänlighet med tydlig användarnytta där även arbetsmiljöaspekter ingår.TotalkostnadSamarbetsförmåga på ett lösningsinriktat sätt.Service & supportTidplan för införandeBetalningsmodell/finansieringVad vi skulle tillmäta betydelse var tydligt beskrivet.Bedömning (poäng): Mycket bra (4):  Anbudsgivaren visar på ett för Beställaren trovärdigt och tydligt sätt att denne har insikt i vad som krävs av en helhetsleverantör för att uppdraget ska kunna utföras så att efterfrågade krav och övriga bedömda underkriterier kommer att uppnås på en mycket bra nivå samt säkras och utvecklas under avtalstiden, vilket gör att ett betydande mervärde erbjuds. Bra (3):  Anbudsgivaren visar på ett för Beställaren trovärdigt sätt att denne har insikt i vad som krävs av en helhetsleverantör för att uppdraget ska kunna utföras så att efterfrågade krav och övriga bedömda underkriterier kommer att uppnås på en bra nivå och utvecklas under avtalstiden, vilket gör att ett merväde erbjuds. Inget utmärkande (2):  Anbudsgivaren visar på ett för Beställaren trovärdigt sätt att denne har insikt i vad som krävs av en helhetsleverantör för att uppdraget ska kunna utföras utan risk för avtalsmässiga påföljder, vilket betyder att ställda krav uppfylls men att inget mervärde erbjuds. Otydlig beskrivning (1) Anbudsgivaren har för Beställaren gjort sannolikt att denne har rimlig möjlighet att utföra uppdraget, dock med risk för avtalsmässiga påföljder, vilket betyder att det inte framkommer hur ställda krav uppfylls. 



Vägledande budskap 
 Helhetslösning 

 Hållbarhet över tid 

 Process - patientens väg i systemet 

 Möjlighet till agilt förfarande 

 Federerad syn  
• Nationell/regional tjänsteplattform 

 Webbgränssnitt som alternativ   
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FRAPP Översikt, integration med sjukhus  
 

Prioritering & dirigering 
SOS Alarm Sjukvårds IT 

Andra system 

 
Ambulanser 
Akutläkarbil 
Ambulanshelikopter  

Ârende data 
Prehospital journal 

(amPHI) 

Ärendehantering 
(SAFE) 

EKG-utrustning 
(Corpuls) 

FRAPP servers 

Tidigare journal 

Personuppgifter 

Samtycke 

Tidsbokning 

Engagementsindex 

Ambulansjournal 

Listad mottagning 

Klinisk data 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
FRAPP är en sammanhållen journal som kräver säker inloggning via e-tjänstekort. När du loggar in får du tillgång till patientinformation via ett webgränssnitt var du än befinner dig och kan se t ex EKG eller vitalparametrar.Visionen är att nå en federerad syn där det går att använda produktion och konsumtion i förhållande till andra system. Du ska kunna titta på information i det här systemet när det är adekvat för att kunna omhänderta en patient



Den prehospitala vårdprocessen – 
Patientfall (ett exempel) 

Meddelande 
SOS Alarm Ambulans Patient 

 
Sjukhus Slut-

registrering  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Patientfall demo – manuscript.Larm till SOS Alarm.Ärende skickas till ambulans.Kvittens av ärende i ambulans.Navigation fram till patienten.Registrerar sig framme.Skapar en journal.Påbörjar journal.Personnummer och ID.Fråga om samtycke.Kan titta i tidigare journal.VitalparametrarBedömning Fortsatt bedömningSAMPLERSmärta OPQRST PBTDiagnostiskt EKGamPhi WebbTill HIAÅtgärderLäkemedel ChattNy tiageSafe – lastar, prio, destination  SBAR - Förbereder överrapporteringSnart klarAvslut                          



Tidplan införandefas 

Planering & 
design inkl 
montage & 

test 
Sep 2014- 
aug 2015 

Verksamhets-
pilot start 
Sep 2015 

Bredd-
införande  
Nov 2015 

–  
maj 2016 

Slutligt 
överlämnande 

Maj 2016 
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Omfattning inom ramen för projektet 
Verksamhetspilot 

• 5 ambulanser  
• 2 akutmottagningar/akutsjukhus 
• 5 HIA/akutsjukhus 
• SOS Alarm  
Breddinförande  

• 4 ambulanser per vecka 
• Ytterligare 7 akutmottagningar 
Breddinförandet avslutas 

• 100 ambulanser har nu FRAPP installerat 
• 7 akutsjukhus använder nu FRAPP 
• Geriatriken på väg in 
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Erfarenheter 

 Samma utmaningar som i Danmark 
• Pionjärarbete, Federerad syn, Infrastruktur 

 Tolka patientdatalagen en utmaning 

 Leverantör med ansvar för helheten 

 Mycket arbete med att kommunicera & 
förankra inom SLL 

 Är den egna organisationen beredd? 
• Teknik och Verksamhet 

 Ambulanssjukvården speglar delar och helhet i 
hälso- och sjukvården  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Standarder som flera leverantörer kan och ska förhålla sig till!! ”Leverantörsoberoende”Prehostitalt tjänstekontrakt – journalparametrar – PBT, RETTS, SAMPLER/Anamnes/status, OPQRST (vad gäller nu och vad gäller framöver) Mycket är verksamhetsfaktorerPdL och VG-begreppet samt vårdtillfälle måste förändras och ambulanssjukvårdsperspektivet måste finnas med i nationellt perspektivNationella kvalitetsregister –kommer det – för då förhåller vi oss till det.
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